
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /BC-SKHCN 
Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với 

 Thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định về nội dung và mức chi đối với 

các Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng 

và Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện ý 

kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh tại Công 

văn số 1934/VP-KGVX ngày 18/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi đối 

với các hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và 

cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện các bước của quy trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật về lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, đăng tải lấy 

ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và ngày 13/8/2020 đã gửi 

Công văn số 612/SKHCN-QLCN để đề nghị Sở Tư pháp thẩm định theo quy 

định. 

Ngày 17/8/2020 Sở Tư pháp đã có Báo cáo thẩm định số 245/BC-STP. Sở 

KHCN đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện Hồ sơ Dự thảo Quyết định (Nội 

dung tiếp thu, giải trình được kèm theo tại phần Phụ lục). 

 Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định về Hồ sơ Dự thảo 

Quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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Phụ lục 1 

NỘI DUNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH  

CỦA SỞ TƯ PHÁP 
(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SKHCN ngày      /9/2020 của Sở KHCN) 

 

STT NỘI DUNG GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

1. 

1. Căn cứ pháp lý 

- Trích dẫn đầy đủ ngày, tháng, năm 

ban hành văn bản, cụ thể: 

Căn cứ pháp lý thứ nhất: “Căn cứ 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015" sửa thành “Căn cứ Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 

năm 2015". 

Căn cứ pháp lý thứ 2: “Căn cứ Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ 

chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2019" sửa thành 

“Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 

11 năm 2019". 

Căn cứ pháp lý thứ 3: “Căn cứ Luật 

Ngân sách nhà nước ngày năm 2015", sửa 

thành “Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 

25 tháng 6 năm 2015”. 

- Khổ cuối phần căn cứ pháp lý, bỏ 

các cụm từ "đề nghị ban hành Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh", “dành cho”, 

bổ sung cụm từ "nội dung" và sửa thành "Xét 

Tờ trình số        /TTr-UBND ngày    tháng   

năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

quy định nội dung và mức chi cho hoạt động 

tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi 

sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Cuộc 

thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn....”. 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 

2. 

2. Đối tượng áp dụng 

Khoản 2 Dự thảo mới quy định nhóm 

đối tượng áp dụng là "các cơ quan nhà 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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STT NỘI DUNG GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

nước; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan trong việc tham gia tổ chức, xét 

tặng giải thưởng". 

Đề nghị xem xét, bổ sung nhóm đối 

tượng áp dụng là: Các tổ chức, cá nhân có 

các công trình, giải pháp, đề tài khoa học và 

công nghệ được xét và nhận giải thưởng các 

cuộc thi sáng tạo (trên cơ sở điểm b khoản 2 

Điều 1 Thông tư số 27/2018/TT-BTC). 

3. 

2.1. Khoản 1 

- Tên của khoản 1 - “Chi giải thưởng 

cho các tổ chức, cá nhân có các công trình, 

giải pháp, dự án đoạt giải thưởng tại các 

cuộc thi sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn”. Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 

27/2018/TT-BTC sử dụng cụm từ "công 

trình, giải pháp, đề tài". Đề nghị cơ quan 

soạn thảo xem xét việc sử dụng các cụm từ 

này. 

- Tại điểm a - Đối với hội thi sáng tạo 

kỹ thuật và điểm c - cuộc thi khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo: Dự thảo quy định cơ cấu giải 

và mức chi đối với từng giải bằng nhau, vì 

vậy xem xét gộp khoản a và c thành một 

khoản cho ngắn gọn. 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 

 

- Điểm b - Đối với cuộc thi sáng tao 

thanh thiếu niên nhi đồng: Tại các mức chi 

khác quy định tại điểm a, b, c đều xây dựng 

bằng 50% mức chi tối đa tại điểm b, c khoản 

1 Điều 3 Thông tư số 27/2018/TT-BTC, 

nhưng mức chi đối với giải nhất cuộc thi 

sáng tao thanh thiếu niên nhi đồng dự thảo 

quy định là 7.000.000 đồng (chỉ bằng 46,6% 

so với mức chi tối đa tại Thông tư số 

27/2018/TT-BTC: 15.000.000 đồng). Đề 

nghị cơ quan soạn thảo xem xét mức chi này 

để bảo đảm thống nhất về cách xây dựng 

mức chi tại dự thảo. 

Sở KHCN bảo lưu ý kiến 

và giải trình như sau: 

- Trên cơ sở hướng dẫn tại 

Thông tư số 27/2018/TT-

BTC và ý kiến của Sở Tài 

chính, mức giải thưởng đề 

xuất tại Dự thảo Nghị 

quyết là mức chi đã làm 

tròn để thuận lợi trong quá 

trình triển khai thực hiện. 

- Chi tiết tính toán được 

kèm theo tại Phụ lục 2 

4. 
2. 2. Khoản 2 Dự thảo quy định “Chi 

khen thưởng cho các tổ chức và cá nhân và 

doanh nghiệp ….”. Sửa thành  “Chi khen 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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STT NỘI DUNG GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

thưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân…” cho 

chính xác theo khoản 2 Điều 3 Thông tư số 

27/2018/TT-BTC. 

 Xem xét chỉ quy định chung là thực 

hiện theo các quy định của pháp luật hiện 

hành về thi đua, khen thưởng, không dẫn tới 

văn bản cụ thể của Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 

23/10/2018; Quyết định số 29/2020/QĐ-

UBND ngày 10/6/2020) vì là văn bản có 

hiệu lực pháp lý thấp hơn và để bảo đảm tính 

ổn định của văn bản. 

5. 

2.3.  Khoản 3, 4 - Mức chi xét chọn 

và chấm giải thưởng; chi thù lao đối với Ban 

Tổ chức và Ban thư ký:  

Dự thảo xây dựng bằng mức chi tối đa 

tại Thông tư số 27/2018/TT-BTC. Đề nghị 

giải trình về các mức chi này. 

2. 4. Khoản 6 bỏ cụm từ “kỹ thuật” 

và sửa thành “Các khoản chi khác phục vụ 

công tác tổ chức Các cuộc thi sáng tạo: 

Thực hiện theo khoản 6 Điều 3 Thông tư số 

27/2018/TT-BTC” cho chính xác. 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 

6. 

2. 5. Khoản 7 dự thảo quy định “Các 

nội dung khác không quy định tại quy định 

này được thực hiện theo Thông tư số 

27/2018/TT-BTC; Thông tư số 45/2019/TT-

BTC”. Đề nghị xem xét bỏ khoản này vì tại 

dự thảo đã quy định đầy đủ các nội dung chi 

thuộc thẩm quyền của địa phương tại Thông 

tư số 27/2018/TT-BTC. 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 

7. 

3. Thể thức, kỹ thuật trình bày dự 

thảo văn bản 

- Tên văn bản: Bổ sung phía dưới có 

đường kẻ ngang, nét liền theo mẫu số 16 ban 

hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ.  

- Dòng thẩm quyền ban hành văn bản: 

- Sở KHCN tiếp thu, chỉnh 

sửa 
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STT NỘI DUNG GÓP Ý TIẾP THU, GIẢI TRÌNH 

Dự thảo ghi "KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 

18". Sửa lại thứ tự kỳ họp, vì Hội đồng nhân 

dân tỉnh Khóa XVI đã họp kỳ thứ mười tám 

vào ngày 17/7/2020. 

- Rà soát, thống nhất viết hoa tên các 

cuộc thi. 

- Thống nhất viết đầy đủ các cụm từ 

"Hội đồng nhân dân". 

8. 

Hồ sơ dự thảo chưa thể hiện việc đăng 

tải toàn văn lên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh theo Khoản 1 Điều 120 Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. Đề nghị cơ quan 

soạn thảo gửi đăng toàn văn dự thảo lên 

Cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời 

hạn ít nhất là 30 ngày để các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân góp ý kiến 

- Sở KHCN tiếp thu và đã 

bổ sung nội dung này vào 

trong Dự thảo Tờ trình của 

Sở KHCN trình UBND 

tỉnh.  

- Sở Khoa học và Công 

nghệ đã phối hợp với Văn 

phòng UBND tỉnh đăng tải 

toàn văn lên Cổng thông 

tin điện tử của tỉnh (Tại 

Công văn số 490/SKHCN-

QLCN ngày 29/6/2020 về 

việc góp ý Dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh Quy 

định về nội dung và mức 

chi đối với các hội thi sáng 

tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng 

tạo thanh thiếu niên nhi 

đồng và cuộc thi khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn). 
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Phụ lục 2 

GIẢI TRÌNH MỨC CHI TẠI DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC 

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT, CUỘC THI SÁNG TẠO THANH 

THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG VÀ CUỘC THI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI 

SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. 

 

Đơn vị tính: Triệu đồng 

Nội dung 

Mức chi 

tối đa tại 

Thông tư 

đối với 

Trung 

ương 

Mức chi 

tối đa đối 

với Địa 

phương 

(80% mức 

chi của 

Trung 

ương) 

Mức chi 

bằng 60% 

mức chi của 

Địa phương 

(theo ý kiến 

của Sở Tài 

chính) 

Mức chi 

cụ thể tại 

Dự thảo 

Nghị 

quyết 

(theo ý 

kiến của 

Sở Tài 

chính) 

Hội thi sáng tạo kỹ thuật; 

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo 

50 40 24 25 

40 32 19,2 20 

30 24 14,4 15 

10 8 4,8 5 

Cuộc thi Sáng tạo thanh 

thiếu niên nhi đồng 

20 16 9,6 10 

15 12 7,2 7 

10 8 4,8 5 

8 6,4 3,84 4 

5 4 2,4 2,5 

 

Ghi chú:  

- Mức chi cụ thể đối tỉnh Lạng Sơn bằng 60% của 80% mức chi của 

Trung ương. Nghĩa là bằng khoảng 48% mức chi của Trung ương. Tỷ lệ này là 

thống nhất đối với các Hội thi, Cuộc thi. 

- Mức chi cụ thể nêu trên là số đã làm tròn, chênh lệch không đáng kể. 
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